
 

 

PINJA FLEX COMBI
Vandeniniai poliakriliniai lauko durų ir langų dažai

Greitai džiūstantys vienkomponenčiai vandeniniai 
poliakriliniai viršutinio sluoksnio dažai „Pinja Flex 
Combi“ skirti mediniams langų rėmams ir lauko 
durims dažyti.  Siekiant sumažinti dažymo išlaidas 
juos taip pat galima naudoti kaip gruntą.  Šių dažų 
yra pusiau matinių ir pusiau blizgių,  jie spalvinami 
naudojant sistema „Avatint“ – galima rinktis 
iš daugybės spalvų.

• Labai gerai sukimba
• Labai atsparūs atmosferos poveikiui 
• Galima naudoti kaip gruntą ir kaip viršutinio 

sluoksnio dažus 
• Itin plati spalvų gama, naudojama spalvinimo 

sistema „Avatint“



 

 

PINJA FLEX COMBI 
Vandeniniai poliakriliniai lauko durų ir langų dažai

UAB „Tikkurila“, Sietyno g. 8, 04304 Vilnius, Lietuva

GAMINIO INFORMACIJA

Greitai džiūstantys dažai „Pinja Flex Combi 25“ ir „Pinja Flex 

Combi 35“ puikiai saugo dažytą paviršių nuo UV spindulių ir drėgmės. 

Medienos paviršiuje jie sudaro greitai džiūstančią elastingą plėvelę, 

mažai laidžią vandeniui. Dažai „Pinja Flex Combi 25“ yra pusiau 

matiniai, o „Pinja Flex Combi 35“ – pusiau blizgūs. Juos galima naudoti 

ir kaip gruntą, ir kaip viršutinio sluoksnio dažus. 

Kodai: „Pinja Flex Combi 25“ – 38V serija

  „Pinja Flex Combi 35“ – 37V serija

Spalvos. Spalvinama naudojant spalvinimo sistemą „Avatint“.

Greitai džiūstantis vandeninis medienos gruntas „Pinja Flex 

Primer“ labai gerai prilimpa prie įvairių rūšių medienos ir puikiai 

nusišlifuoja.  Tinka mediniams langų rėmams ir lauko durims.

Kodas 006 5000

Spalva. Balta.

Dengimas  Gaminys Įrankis Šlapios 
dangos storis
(g/m2) 

Gruntavimas  1 x „Pinja Flex Primer“ Purkštuvas 125–150

Viršutinis 
sluoksnis

1 x „Pinja Flex Combi 25“
arba „Pinja Flex Combi 35“

Purkštuvas 125–150

PATIKIMAS PARTNERIS PRAMONINIO DAŽYMO SRITYJE
Patyrę kompanijos „Tikkurila“ darbuotojai pateiks Jums visas gaminių specifikacijas, padės apskaičiuoti reikiamą dangos storį bei patars, kaip dažyti ir kaip prižiūrėti nudažytą paviršių.  
Prašom kreiptis tel. +370 5 270 6413 arba el. p. info.lt@tikkurila.com. 

STANDARTINĖS DAŽYMO SISTEMOS
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Dengimas  Gaminys Įrankis Šlapios 
dangos storis
(g/m2)

Gruntavimas  1 x „Pinja Flex Combi 25“ 
arba „Pinja Flex Combi 35“ 

Purkštuvas 125–150

Viršutinis 
sluoksnis

1 x „Pinja Flex Combi 25“ 
arba „Pinja Flex Combi 35“ 

Purkštuvas 125–150
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